
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
MERAS

POTVARKIS
DĖL DARBO LAIKO IR POILSIO REŽIMO NUSTATYMO KLAIPĖDOS MIESTO

ŠVIETIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGOSE 

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16
punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 113 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Darbo laiko
režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Darbo kodekso
įgyvendinimo“, 2, 5 punktais:

1.  N u s t a t a u  nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Klaipėdos miesto
savivaldybės švietimo ir švietimo pagalbos įstaigų (toliau – Įstaiga) vadovų (išskyrus vadovus iki
2021 m. rugpjūčio 31 d. pateikusius prašymą dėl darbo grafiko patvirtinimo) darbo laiko ir poilsio
režimą:

1.1. 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė su 2 poilsio dienomis ir kasdienė darbo laiko
trukmė nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – 8 valandos 15 minučių, penktadienį – 7 valandos;

1.2. darbas pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį pradedamas nuo 8 valandos ir baigiamas 17
valandą, trečiadienį – nuo 9 valandos ir baigiamas 18 valandą,  penktadienį – nuo 8 valandos ir
baigiamas  15.45  valandą  (išskyrus  švietimo  pagalbos  įstaigos  vadovus,  nustatant  darbo  laiką
trečiadienį nuo 8 valandos iki 17 val.); 

1.3. pietų pertrauka nuo 12.00 valandos iki 12.45 valandos.
2.  N u s t a t a u, jog kitas, nei šio potvarkio 1 punkte nurodytas, vadovo darbo ir poilsio

laiko režimas galimas vadovui pateikus argumentuotą prašymą ir gavus mero suderinimą.
3.  S u d e r i n u  Įstaigų  darbo  laiką:  darbo  pradžia  –  7  val.,  pabaiga  –18  val.,  pietų

pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 valandos.
4. P a v e d u  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai su šiuo potvarkiu supažindinti

Įstaigų vadovus, įpareigojant juos Įstaigos ir Įstaigos vadovo darbo ir poilsio laiką paskelbti viešoje
erdvėje.

Savivaldybės mero pavaduotojas,
pavaduojantis Savivaldybės merą Arvydas Cesiulis
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